
 دستگاه تنفسی

 ٍ ًایژک ًایژُ، ًای، حلق، تیٌی، از ٍ دارد ترعْدُ را تٌفس عول اًجام ٍظیفِ تٌفسی دستگاُ

 .است ضدُ تطکیل َّایی کیسِ

 

 دستگاُ تِ کرتي اکسید دی دفع ٍ سلَلی هتاتَلیسن ترای اکسیژى تْیِ ترای جاًداراى تدى

 تِ. است ّا ضص ٍ تدى ّای تافت تیي گاز اًتقال اتسار خَى گردش دستگاُ. است ٍاتستِ تٌفس

 داضتي تا تٌفس دستگاُ. است ٍاتستِ یکدیگر تِ تٌفس دستگاُ ٍ خَى گردش ترتیة ایي

 ًاحیِ دٍ تِ تٌفس دستگاُ. دّد هی اًجام َّا پاالیص تا را خَد ٍظایف َّایی ٍ تٌفسی هجاری

 سیستن ٍ ًای حٌجرُ، حلق، تیٌی، حفرُ ضاهل َّایی ًاحیِ. است ضدُ تقسین تٌفسی ٍ َّایی

 .رساًد هی ّا ضص تٌفسی قسوت تِ پیراهَى هحیط از را َّا کِ ّاست ًایژُ

 

 

 تٌفسی دستگاُ

 ٌّگام در ٍ ّا ضص ٍارد َّا دم هرحلِ در. است تازدم ٍ دم هرحلِ دٍ ضاهل آدهی در تٌفس

 هیاى فعای فطار. دارد هْوی ًقص جٌة پردُ تازدم ٍ دم اًجام در. ضَد هی خارج آى از تازدم

 حالت در حتی ّا ضص دلیل ّویي تِ ٍ است اتوسفر فطار از کوتر ّویطِ جٌة پردُ الیِ دٍ

 حال در تٌفس ّای هاّیچِ کلیِ دم ضرٍع از قثل. ضًَد ًوی تستِ کاهال ًیس ارادی تازدم

 خَد ٍظعیت تریي پاییي در ّا دًدُ ٍ است گٌثد یک صَرت تِ دیافراگن ٍ ّستٌد استراحت

 ٌّگاهی. ّستٌد تاز ًیوِ حالت در ضطْا ٍ اتوسفر فطار از کوتر جٌة فعای فطار ٍ دارًد قرار

 ّای هاّیچِ حرکتی اعصاب ضَد هی صادر هغس در تٌفسی هراکس تَسط دم عصثی فرهاى کِ

 .کٌٌد هی هٌقثط را دیافراگن ٍ خارجی ای دًدُ تیي

 



. ضَد هی طرفیي ٍ تاال تِ ّا دًدُ حرکت هَجة خارجی ای دًدُ تیي ّای هاّیچِ اًقثاض

 کاّص تاعث حجن افسایص ایي. ضَد هی سیٌِ قفسِ حجن افسایص هَجة دیافراگن اًقثاض

 عاهل تٌاترایي. کطاًٌد هی خَد درٍى تِ را َّا ٍ ضًَد هی ّا کیسِ ضدى تاز ٍ جٌة هایع فطار

 ضَد پارُ جٌة پردُ اگر. است جٌة پردُ ضطْا تِ َّا ٍرٍد ٍ َّایی ّای کیسِ ضدى تاز اصلی

. کٌٌد هی استراحت دم ٍیژُ ای هاّیچِ دم پایاى در. افتد هی کار از ٍ ضدُ جوع کاهال ضص

 خَد اٍلیِ حالت تِ ضطْا کِ ضَد هی هَجة سیٌِ قفسِ ٍزى ٍ ضطْا ارتجاعی خاصیت

 ًتیجِ در ٍ اتوسفر تِ ًسثت ضص درٍى َّای فطار افسایص تاعث ضطْا ترگطت. ترگردًد

 .داد اًجام تَاى هی ًیس فعال تطَر را تازدم ضَد هی َّا راًدى تیرٍى


